Convocatòria

Règim Intern
Eleccions al Parlament Europeu

Plaça d’oficial de brigada

Calendari:

•

Dia de reflexió: 24 de maig.

•

Dia de votació: 25 de maig.

•

Escrutini general per la Junta Electoral
Permanent: del 28 al 31 de maig.

Fins al 27 de maig es poden presentar les sol·licituds per optar a
cobrir la plaça de brigada.

La mesa electoral de Sant Julià del Llor i Bonmatí estarà situada a l’escola Sant
Jordi. S’obrirà a les 9 del matí i es tancarà a les 8 del vespre.

Cultura
Exposició: “La veu de les colònies industrials”
De l’1 al 15 de juny, al centre cívic de Bonmatí.
Horari: de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, i els caps de
setmana, de 5 a 7 de la tarda.
Exposició dels diferents mitjans de comunicació escrita
(revistes, butlletins, fulls parroquials, etc.) que s’han generat en
el si de les diferents colònies industrials catalanes. Eines cabdals
que ens ajuden a comprendre una mica més la nostra història.
Exposició comissariada per Xavier Martí Ylla.

Conferència: “Passeig per les colònies industrials”
Diumenge 1 de juny, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí.
Conferència inaugural de l’exposició, amb projecció audiovisual, a càrrec de
Xavier Martí Ylla, periodista i historiador.
Ho organitza: Regidoria de Cultura, amb el suport de la Diputació de Girona.

Festes
Festa major de Bonmatí
La festa major se celebrarà els dies 6, 7, 8 i 9 de juny.
Rebreu el programa detallat al vostre domicili.
Ho organitza: Agrupació
Festives de Bonmatí.

d’Activitats

Culturals

i

Nota: El dilluns 9 de juny és festa local i les oficines municipals estaran tancades.
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Campanya electoral: del 9 al 23 de maig.

FULL INFORMATIU

•

El 7 de maig passat va sortir publicat al Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC) l'anunci sobre el concurs oposició per a la
contractació laboral indefinida d’una plaça de brigada municipal.
Atès que la darrera publicació de l'anunci en els diaris oficials s'ha
produït en data 7 de maig, el termini per a la presentació de
sol·licituds per prendre part en el concurs oposició s'acaba en el
ternini de 20 dies naturals comptats a partir d'aquesta data.
Si voleu tenir més informació sobre la convocatòria del procés
selectiu, podeu anar a l’ajuntament o entrar a la pàgina web
www.stjuliabonmati.com (apartat Seu Electrònica / Tauler
d’anuncis).

Medi Ambient
Campanya d’animals domèstics del 2014
L'Ajuntament està duent a terme l’actualització del Cens municipal
d’animals de companyia. L’objectiu principal és garantir que tots
els animals de companyia duguin implantat un microxip que aporta
informació sobre el propietari i les dades veterinàries de la
mascota. Amb aquest dispositiu es facilita que un animal perdut
pugui ser identificat i retornat al seu propietari.
Amb la campanya d’actualització de dades es pretén enregistrar les
altes i les baixes i qualsevol modificació de les dades existents.
Així, els propietaris/es de gossos, gats o fures hauran de dirigir-se
a les oficines municipals per censar la seva mascota, aportant la
cartilla sanitària i les dades del microxip, o bé per comunicar la
baixa que s’hagi pogut causar o el canvi de propietari de l’animal o
de domicili.
Per al registre, caldrà satisfer la tarifa prevista en les ordenances
fiscals del 2014.
A la pàgina web de l’Ajuntament hi podeu trobar les instàncies que
cal omplir (accediu a Seu Electrònica / Tràmits / Per imprimir).
Identificar i censar els animals de companyia és obligatori. No
inscriure un gos, un gat o una fura en el cens municipal es
considera una infracció que pot comportar una sanció de 100 a 400
euros (Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, Text refós de la Llei
de protecció dels animals).

Sanitat

Medi Ambient
Deixalleria mòbil. Estiu 2014

Prevenció del mosquit tigre
El mosquit tigre és una espècie invasora provinent d’Àsia. És de mida petita, de color
negre i ratllat de blanc. Com que aquest insecte pot ser transmissor de malalties, cal
controlar i combatre la seva proliferació.
La manera més senzilla, efectiva i econòmica de combatre’l és no deixar-lo criar. Per
això, als nostres domicilis i en el nostre entorn, cal evitar acumulacions d’aigua i
seguir les recomanacions següents:
Eliminar els objectes que
puguin acumular aigua o
buidar-la setmanalment,
gerros, cendrers, abeuradors...

Tapar hermèticament, amb
tapa o tela mosquitera, els
dipòsits d'aigua per regar.

Posar sota cobert barques,
carretons o remolcs, o bé,
posar-los cap per avall o
tapar-los amb una lona.

Eliminar (deixalleria) els
pneumàtics vells.

Posar peixos vermells que es
menjaran les larves dels
mosquits en basses
ornamentals i fonts del jardí.

Netejar anualment de fulles
les canaleres de teulats i
terrasses.

Dies d’instal·lació de la deixalleria mòbil al davant de l’envelat:
4 de juny

2 de juliol

Xerrada informativa sobre prestacions per l’habitatge
El dimecres 18 de juny, a les 10 del matí, al Centre Cívic de Bonmatí.
Els tècnics dels serveis socials de l’Ajuntament faran una xerrada
informativa sobre la convocatòria que ha obert l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya per presentar sol·licituds extraordinàries
d’ajuts per l’habitatge per a aturats de llarga durada.
Els requisits imprescindibles per poder presentar la sol·licitud
són:
- Portar 1 any inscrit al SOC com a demandant d’ocupació
- Tenir un lloguer no superior a 450 euros o una hipoteca no superior a 700 euros.

Ple ordinari
La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el dissabte 14 de
juny, a les 11 del matí, a la sala de plens de l’ajuntament.

3 de setembre

Horari: de 7 del matí a 3 de la tarda.

Cultura
Pubillatge
Els nens i nenes nascuts l’any 2006 que visquin a Sant Julià
del Llor i Bonmatí que vulguin ser Hereuets i Pubilletes 2014, cal
que es posin en contacte amb la Carme Lladó de l’Estanc (tel.
972 42 35 37 o 629 165 896) abans del dilluns 26 de maig.
La investidura d’Hereuets i Pubilletes es farà en el berenar sopar
del dilluns 9 de juny, a les 7 de la tarda, a l’envelat de Bonmatí.

Lleure

Per a qualsevol aclariment: Tel. 972 451 231 // info@mosquitigregirona.cat

Acció Social

6 d’agost

Casal d’estiu 2014
- Dates: Última setmana de juny o el mes de juliol (tot el mes o per quinzenes)
- Edats: De 3 a 5 anys (Casalet) i de 6 a 12 anys (Casal Gran)
- Reunió informativa: Dimarts 27 de maig, a les 8 del vespre, al Centre Cívic
- PREUS CASAL (PER NEN):
JUNY (última setmana)

JULIOL (tot el mes)*

MATÍ (9-13 h)

46 €

147,50 €

TARDA (15-17 h)

23 €

75 €

BON DIA (8-9 h)

9€

36 €

44 €

175 €

MENJADOR (13-15 h)

LUDOTECA (17-18 h)
9€
< Preu quinzena del mes de juliol, matí: 85 €

36 €

* Pel casal de juliol, l’Ajuntament subvenciona amb 30 € els empadronats
** Descompte del 5% pel segon i el tercer germà
*** Els que no siguin socis de l’AMPA tenen un increment del 5%
- Inscripcions i pagament: A l’ajuntament, del 21 al 31 de maig (cal portar
fotocòpia de la targeta sanitària i fotografia tipus carnet)

